
การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติ (RMUTNC - Poster Presentations) 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 
ระหว่าง วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

1 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 11 
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 10 

 
ระหว่าง วันท่ี 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
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2 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   
ติดโปสเตอร์ เวลา 14.00 – 21.00 น. ณ โซนน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 

ผู้น าเสนอผลงานติดโปสเตอร์ตามผังที่ก าหนดไว้ โดยสามารถติดได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 

  
 

FOYER 
 โซนน าเสนอ

ผลงานวิจัย 
ภาคโปสเตอร์ 

 

 

 



การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติ (RMUTNC - Poster Presentations) 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 
ระหว่าง วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

3 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (Day-1) 
รอบ 1 เวลา 13.00 – 17.00 น.ณ โซนน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 

เวลา ก าหนดการ น าเสนอ รหัส 
13.00 – 17.00 น Session 1 มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยา และการศึกษา (กลุ่ม 1)   (PN1-8-001 –PN1-388-038) 
  (กลุ่ม 2)  (PN1-419-039 –PN1-1059-076) 
   

13.00 – 17.00 น Session 3วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่ม 1)  (PN1-18-001 –PN1-541-034) 
  (กลุ่ม 2)  (PN1-552-035 –PN1-1006-066) 
    

13.00 – 17.00 น Session 5 เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ (กลุ่ม 1)  (PN1-99-001 –PN1-1051-023) 
   

13.00 – 17.00 น Session 6วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม  (กลุ่ม 1)  (PN1-78-001 –PN1-983-040) 
    

 
เวลาติดโปสเตอร์ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. -  21.00 น.  
ช่วงเวลานาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.  
เวลาเก็บโปสเตอร์ วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. 
ประกาศผลและรับรางวัลการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์วันท่ี 26กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 
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วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (Day-2) 
รอบ 2 เวลา 08.45 – 12.00 น.ณ โซนนิทรรศการภาคโปสเตอร์ 

เวลา ก าหนดการ น าเสนอ รหัส 
08.45 – 12.00 น Session2 เกษตรศาสตร์  (กลุ่ม 1)   (PN2-25-001 –PN2-569-034) 
  (กลุ่ม 2)  (PN2-593-035 –PN2-1058-068) 
   

08.45 – 12.00 น Session 5สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์  (กลุ่ม 1)  (PN2-264-001 –PN2-910-013) 
 
 Session 7 งานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)   (PN2-547-001 –PN2-868-004) 
 
 Session 8งานวิชาการรับใช้สังคม (SE)   (PN2-220-001 –PN2-902-009) 
    

 
เวลาติดโปสเตอร์ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. -  21.00 น.  
ช่วงเวลานาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45-12.00 น.  
เวลาเก็บโปสเตอร์ วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. 
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ข้อปฏิบัติในการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์  

 
1. ให้ผู้น าเสนอภาคโปสเตอร์ประจ าโปสเตอร์ของตนเองในระยะเวลาท่ีก าหนด หากเลยระยะเวลาในการประเมิน ขอสงวนสิทธิ์ในการกลับมาประเมินอีกรอบ 
2. เวลาในการน าเสนอ 10 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 15 นาที 

 
  



การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติ (RMUTNC - Poster Presentations) 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 
ระหว่าง วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

6 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

 
 
 
 

 
 

ล าดับการน าเสนอภาคโปสเตอร ์
รอบ 1 

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562เวลา 13.00 – 17.00 น. 
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วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. รอบ 1 
(Session 1 มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา) กลุ่ม 1 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 

PN1-8-001 Improving English Consonants Pronunciation Skill of Undergraduates 
Students in Rajamangala University of Technology Lanna Lampang  

วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-11-002 พฤติกรรมการออมของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรณีศึกษา:มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

ธนาภิญญ์  อัตตฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-19-003 ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบธุรกิจร้านขายยา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
น่าน (English Communication Problem of Pharmacy Entrepreneurs in Mueang 
District Nan Province)  

นันทา เติมสมบัติถาวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-21-004 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (A 
Development of an English Vocabulary Learning Material for Pratomsuksa 
Students) 

กิจจาณัฏฐ์ ต้ังจิตนุสรณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-31-005 An Analysis of Entertainment News Headlines Structures Used in the Bangkok 
Post Online Newspaper  

สถิรศักด์ิ รังสินานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-35-006 ผลการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาแบบเพลิน(PLEARN)เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนในเขตเทศบาลต าบลช้างเผือก ด้านการพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารใน
ประชาคมอาเซียน  

พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-37-007 คุณภาพชีวิต แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ชาวประมงในจังหวัดตรัง  

วรรณกร  พลพิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-38-008 การศึกษาและพัฒนารูปแบบความสามารถในการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของประชาชน เทศบาลต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  
สุภัทริภา ขันทจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-39-009 การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัด
การศึกษาแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอ าเภอวังสามหมอ 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กรัยสรญ์ ขันทจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-46-010 Reading Abilities and Reading Strategies of 3rd Year Students Majoring in 
English for International Communication  

ฐิติรัตน์ วิจารณ์ปรีชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-48-011 An analysis of adjectives appearing in online magazine: A case study of 
Vogue Magazine USA  

วริษา สารวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-66-012 การศึกษาความเช่ือ พิธีกรรม และรูปแบบการสืบทอดครูหมอโนราและโนราโรงครู ในต าบล
ปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เจตนา อินยะรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN1-68-013 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่น ในต าบลไม้ฝาด 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

วรรณกร  พลพิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN1-73-014 Developing English Listening Skill through Tell Me More Program  นงนุช ต้ังใจเจริญทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-83-015 ทัศนคติของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา น่าน  
ขนิษฐา  สุวรรณประชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-84-016 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการ สื่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  

สรศักด์ิ  เช่ียวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-85-017 การศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ พนักงานสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

ศิวลี  ไชยค า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-93-018 ปัญหาและแนวทางแก้ไขการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากร ในสังกัดส านักงานต ารวจ
ท่องเท่ียว จังหวัดน่าน  

มินตรา  ไชยชนะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-100-019 การพัฒนาสื่อแอนิเมช่ัน 2 มิติ เพ่ือเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เร่ืองส านวนสุภาษิตไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-104-020 การศึกษาความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อภาพยนตร์ต่างประเทศ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร จังหวัดน่าน  

ศิริลักษณ์   นรินทร์รัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-108-021 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการใช้บริการของโรงแรมในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  

จุไรรัตน์  สวัสด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-162--022 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอเนินมะปราง 

จังหวัดพิษณุโลก  
พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

PN1-267-023 การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ พิมเนตร  เทพปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-285-024 รูปแบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในยุคประเทศไทย 4.0  

อังคณา แวซอเหาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-288-025 การใช้เวลาว่างกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

สุนารี จุลพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-315-026 ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ เพ่ือพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ 

ภาวนา ชูศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-331-027 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาด้วยเทคนิค การสอนแบบ MIAP กรณีศึกษา
รายวิชาวิศวกรรมไมโครเวฟ 

วิทฤทธ์ิ โคตรมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

PN1-337-028 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พืชสมุนไพรไทยเพ่ืออนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท  

อนุชาวดี ไชยทองศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-338-029 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ไทย  
หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-344-030 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร  

กรรณสิทธ์ิ สะและน้อย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

PN1-356-031 The Perception of Teachers and Thai Students in using English as a Medium 
of Instruction 

Josiah Jared S. Dela Paz มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-357-032 กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตพ้ืนที่อ าเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก  

กรรณสิทธ์ิ สะและน้อย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

PN1-365-033 ความฉลาดทางอารมณ์และการปรับตัวทางสังคม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN1-368-034 กรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (The Frameworks for Developing an Online Lesson of English 
for Communication for Undergraduates)  

ภันรัชสา จารุจินดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-371-035 การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สุภาภรณ์ ลาทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-372-036 

 
ผลการใช้ชุดการสอน วิชาการออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  

ประโยชน์ พูนกล้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

PN1-387-037 การศึกษากลยุทธการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและวงความรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาช้ันปีที่ 
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

เมธาฤทธ์ิ จันทร์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-388-038 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่เคลื่อนไหวออกแรง ของนักศึกษาท่ีติดเกมคอมพิวเตอร์ 
(An Analysis of Factors Affecting the Motionlessness of Game-addicted 
Undergraduate Students)  

ธีรวุฒิ ปิงยศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-419-039 ผลการใช้เกม Kahoot ทดสอบความรู้ออนไลน์   พิสมัย  หาญมงคลพิพัฒน์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

PN1-421-040 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการวิเคราะห์วงจรกรองความถ่ี  สรัลญารัศมิ์ ทองไสว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น.  รอบ 1 
(Session 1 มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา) กลุ่ม 2 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 

PN1-428-041 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาสถิติเพ่ืองานอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

 สุวรรณา  พูนกล้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

PN1-442-042 การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือ
พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ  

วิลาสินี  สุขกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN1-460-043 พฤติกรรมการช าระเงินของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล 

อัจฉราพร  แปลงมาลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-465-044 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้ข้อสอบมาตรฐาน เป็นข้อสอบกลาง
ในระดับรายวิชา  

 ผกากรอง  เทพรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN1-535-045 การศึกษาพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-546-046 คุณลักษณะบัณฑิตภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ ในศตวรรษ
ที ่21  

ทรงสิริ วิชิรานนท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-559-047 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของนักศึกษารายวิชาเหมืองเว็บ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
โดยใช้กิจกรรมสืบค้นและเช่ือมโยงค าส าคัญแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  

 มาริสา กัณฑาทรัพย์  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 



การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติ (RMUTNC - Poster Presentations) 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 
ระหว่าง วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

14 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-587-048 Essential English Word Lists for Arts Undergraduates รายการค าศัพท์

ภาษาอังกฤษที่ส าคัญส าหรับนักศึกษาศิลปะระดับปริญญาตรี  
จินตนา ฉัตรบูรภานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

PN1-657-049 การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  

 ชุติกาญจน์ บุญพวง  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

PN1-665-050 การสังเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ในกลุ่มวัยรุ่นไทย  

 ฉันทนา ปาปัดถา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-670-051 การพัฒนาทักษะในการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ STEM ในรายวิชา งาน
เคร่ืองยนต์เล็ก ของโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  

ปรีดา เสมา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-677-052 กรณีศึกษา: ต้นทุนและผลตอบแทนการท าฟาร์มจระเข้ ต าบลบ้านเอ้ือม อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  

กรรณิการ์  ใจมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-690-053 การศึกษาความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 ฉันทนา ปาปัดถา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-758-054 แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 

ศันสนีย์ ทิมทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติ (RMUTNC - Poster Presentations) 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 
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15 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-759-055 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการของร้านซิซซ์เล่อร์ โดยใช้หลักการตลาด 

7P’s สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ  
ศันสนีย์ ทิมทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-778-056 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ประภาศรี ศรีชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN1-816-057 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการของนักศึกษาช้ันปีที่ 
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ทรงสิริ วิชิรานนท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-825-058 การพัฒนาการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   วิภาวรรณ จันทร์ประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

PN1-827-059 การวิเคราะห์ทางการเงินของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม ภายใต้แผนงานวิจัยการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม  

 ปวริศร์ มาเกิด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

PN1-834-060 การพัฒนาเกมระบายสี 2 มิติในวิชาศิลปะส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 3  รวีพร จรูญพันธ์เกษม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-866-061 ระบบการจัดการสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีผสานความจริง   รุ่งทิวา ชูทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 
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16 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-883-062 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพ่ือผ่อนคลายความเครียดในบุคคลช่วงอายุ 40-60 ปี  สุพินดา สุวรรณศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-884-063 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  

ดารณี ธัญญสิริ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-887-064 เกมพัฒนาทักษะโดยใช้วิธีการการจับคู่ภาพกับเงาระดับช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนวัด
เทวราชกุญชร  

สุพินดา สุวรรณศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-890-065 การพัฒนาเกมเพ่ือฝึกกล้ามเน้ือมือและกล้ามเน้ือตาส าหรับเด็ก ประถมศึกษาช้ันปีที่ 1  ดารณี ธัญญสิริ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-891-066 การพัฒนาเกมการเรียนรู้แบบ 2 มิติ วิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4-6  

รวีพร จรูญพันธ์เกษม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-893-067 การพัฒนาเกมแนวว่ิงไม่มีสิ้นสุด ส าหรับบุคคลอายุ 25-60 ปี  สุพินดา สุวรรณศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-913-068 การศึกษาสภาพปัญหาด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

วริสรา ยงย่ิงประเสริฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 
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17 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-920-069 การใช้กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา The 
Use of English Language Learning Strategies of Fourth Year Students, 
Business English Program, Fac 

ณิชกุล ค ารินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-934-070 การใช้อุปลักษณ์เพ่ือสร้างอารมณ์ขันใน “หนังสือโป๊” ของอุดม แต้พานิช  วิยะดา มีศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-942-071 เกมทดสอบทักษะวิชาคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา : นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนธรรมภิรักษ์  

ดารณี ธัญญสิริ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-954-072 การศึกษาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ไทใหญ่ ต าบลเวียงพางค า 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  

วรรธนะรัตน์  ไชยวงศ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-980-073 
 

The Struggles of students in English for Business Presentation Course and 
the Challenges for Classroom Management 

บุผา ระวิโรจน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-993-074 แนวทางการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนต าบลบางสระเก้าอ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรีเพ่ือเพ่ิมรายได้ที่ย่ังยืน  

กิจทวีสิน วิชัยดิษฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-1038-075 การออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยกิจกรรมเว็บเควสท์   นราศักด์ิ ภูผายาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 



การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติ (RMUTNC - Poster Presentations) 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 
ระหว่าง วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

18 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-1059-076 สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการศิริราชก้าวไกล ส่งยาท่ัวไทยทางไปรษณีย์  วิชชพร เทียบจัตุรัส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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19 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น.  รอบ 1 
(Session 3 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) กลุ่ม 1 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 

PN1-18-001 การคาดการณ์จ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์ทั้งโลกด้วยตัวแบบพยากรณ์เกรย์ จักรกฤษณ์ เคลือบวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-63-002 การควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบอินดักชันขนาดพิกัด 1 แรงม้า ด้วยเอสซีอาร์ สวัสด์ิ ยุคะลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-64-003 ต้นแบบฟาร์มเห็ดหอมด้วยระบบอัตโนมัติราคาประหยัด วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-132-004 การพัฒนาคุณภาพของภาพนูนต่ าท่ีท าจากวัสดุธรรมชาติชนิดต่างๆ รัชดาศักด์ิ สุเพ็งค า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-142-005 การศึกษาเชิงทดลองการระบายความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ท่อความ
ร้อนที่ติดต้ังครีบระบายความร้อน 

ยุธนา ศรีอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-177-006 ผลของปริมาณเย่ือกระดาษต่อความแข็งแรงของคอนกรีตบล็อก   ชูเกียรติ  ชูสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN1-218-007 การน าความร้อนจากไอเสียใช้ร่วมกับเคร่ืองอบแห้งแบบปั๊มความร้อนขับด้วยเคร่ืองยนต์
ใช้แก๊สแอล พี จี 

ไพโรจน์ จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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20 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-272-008 การพัฒนาการผลิตแป้งร่ าสูตรโบราณ ปทุมทิพย์ ปราบพาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

PN1-289-009 การพัฒนาชุดสื่อประสมส าหรับการสอนวิเคราะห์คุณสมบัติ และการออกแบบ
สายอากาศแบบไดโพล 

รุ่งอรุณ พรเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-292-010 การสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ ABU 2018 “ลูกช่วงมังกรบิน” สุประวิทย์ เมืองเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

PN1-295-011 ชุดควบคุมการเพาะเห็ดด้วยบอร์ด Arduino Uno R3 จิรพันธ์ อรรถพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

PN1-296-012 การพัฒนาหุ่นยนต์ต่อสู้ ด ารง เซ้งมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

PN1-303-013 การศึกษากระบวนการและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการที่วิกฤติด้วยหลักการการจัดการ
คุณภาพ : กรณีศึกษากระบวนการการอ่านแบบช้ินงานเพ่ือท าการผลิต 

ธวัชชัย ชาติต านาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-316-014 การพัฒนาหนังสือน าเที่ยวโบราณสถานในเขตดุสิต โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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21 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-345-015 พัฒนาระบบกลไกเคร่ืองสับหญ้าส าหรับผลิตอาหารสัตว์เศรษฐกิจเพ่ืออุตสาหกรรมเชิง

พานิช 
บุญญฤทธ์ิ วังงอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-351-016 เทคนิคการขนส่งพัสดุด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบมัลติโรเตอร์ RMUTI พิกัด 1.5 kg. ศิริชัย     ลาภาสระน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-359-017 การศึกษาอุณหภูมิการหล่อต้นแบบแว็กซ์ชนิด EC500 เพ่ือลดของเสียจากกระบวนการ
ผลิตเคร่ืองประดับ 

จักรกฤษณ์ ย้ิมแฉ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-369-018 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองตัดโฟมควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  วีรวุฒิ ขันรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-370-019 การพัฒนาระบบสารสนเทศการเบิกจ่าย เงินค่าจ้าง ของพนักงาน หจก. เอ็ม.เอ.วาย 
จังหวัด พิษณุโลก 

มรกต ทองพรหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-375020 สื่อการเรียนรู้แอนิเมช่ัน 2 มิติ เร่ือง การเพาะเห็ดนางฟ้าเพ่ือการบริโภค ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 

ปฏิกมล โพธิคามบ ารุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-378-021 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการแปรรูปใบมะกรูด ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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22 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-393-022 การศึกษาสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิด และยางธรรมชาติ

คอมปาวด์ 
วิษณุ เจริญถนอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-395-023 การศึกษาการน าวัสดุน าไฟฟ้าเพ่ือใช้เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  จักรกฤษณ์ เจริญใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

PN1-444-024 สีย้อมผมธรรมชาติจากหมากและกากชาแห้ง เสาวณีย์ อารีจงเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-446-025 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุผสมจากพอลิเมอร์ธรรมชาติพอลิแล
คติคแอซิดและเส้นใยใบตองแห้ง 

สมพงษ์ พิริยายนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

PN1-468-026 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้วโดยใช้ถัง
ปฏิกรณ์แบบไฮโดรไดนามิกส์คาวิเตช่ัน 

อิทธิพล วรพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-480-027 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเฟิร์นในเขตอ าเภอแม่จ
ริม จังหวัดน่าน 

ปกรณ์ สุนทรเมธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-492-028 สมบัติเชิงกล การลามไฟและสัณฐานวิทยาของวัสดุผสมย่อยสลายได้พอลิบิวทิลีนซัคซิ
เนต/แคลเซียมคาร์บอเนต 

ณัฐกฤตา ประเสริฐโสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 



การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติ (RMUTNC - Poster Presentations) 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 
ระหว่าง วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

23 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-498-029 ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานผสมขุยมะพร้าวที่มีสมบัติต้านทานการดูดซึมน้ า และเป็นฉนวน

ป้องกันความร้อนส าหรับชุมชนท้องถ่ิน 
ปราโมทย์ วีรานุกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-501-030 การหาขนาดและต าแหน่งตัวเก็บประจุแบบสวิตช์ที่เหมาะสมในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าท่ี
ติดต้ังเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กหลายชนิด เพ่ือลดก าลังไฟฟ้าสูญเสียและปรับปรุง
แรงดันไฟฟ้า  

ภัทรนันท์ บุญสดวก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-504-031 The Production and Properties of Charcoal Briquette of Mimosa Pigra L. 
and Leucaena leucocephala for Renewable Energy  

สินเดิม ดีโต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-529-032 เคร่ืองไมโครเวฟแบบล าเลียงส าหรับก าจัดมอดในข้าวโพดอาหารสัตว์  รวิภัทร ลาภเจริญสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

PN1-530-033 
 

การเพาะเลี้ยงเห็ดฟางด้วยแสงแอลอีดี นิวัติ นวลกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-541-034 สมบัติของโฟมยางธรรมชาติผสมยางธรรมชาติอิพอกไซด์   ดริญญา  มูลชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 
ระหว่าง วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

24 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. รอบ 1 
(Session 3 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) กลุ่ม 2 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 

PN1-552-035 การจัดการคาร์บอนฟุตพร้ินท์ส าหรับหมู่บ้านคาร์บอนต่ าบ้านห้วยน้ ากืนและบ้านป่า
เมี่ยง 

นพพร พัชรประกิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-563-036 การศึกษาและพัฒนาเว็บแอพลิเคชันการจัดการเส้นทางการท่องเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี พรคิด อั้นขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-607-037 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพส าหรับพัฒนาหลักสูตรการซ่อม
บ ารุงรถยนต์ 

วุฒิชัย เหมาะใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-612-038 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ สุชาดา เกตุดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-616-039 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กิตติศักด์ิ ทวีสินโสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN1-623-040 เคร่ืองร่อนผลกระบก อาภาพล มหาวีระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-627-041 การใช้ประโยชน์จากการท างานของพัดลมคอยล์เย็นของเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือผลิต
ไฟฟ้า 

นพรัตน์ อมัติรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 



การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติ (RMUTNC - Poster Presentations) 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 
ระหว่าง วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

25 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-639-042 การออกแบบและสร้างเคร่ืองบรรจุมันฝร่ังทอด อนุวัตร ศรีนวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-717-043 การจ่ายโหลดเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีกลุ่มอนุภาคในระบบไฟฟ้าก าลัง อรุณ ชลังสุทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-721-044 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการสถาบันการเงินหมู่ 12 ต าบลสระ อ าเภอ
เชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

ธีรภพ  แสงศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-726-045 การพัฒนารถตัดหญ้ารีโมทคอนโทรลแบบล้อตีนตะขาบ อภิรักษ์ ขัดวิลาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-744-046 แบบจ าลองการวิเคราะห์แรงดันและกระแสของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ มนัส บุญเทียรทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-746-047 การออกแบบกราวด์กริดของสถานีจ าหน่ายไฟฟ้าย่อย โดยมีสองสถานีในบริเวณ
เดียวกัน 

นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-748-048 ชุดทดสอบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้าระดับแรงดันต่ า 1 เฟส พูนศรี วรรณการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติ (RMUTNC - Poster Presentations) 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 
ระหว่าง วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

26 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-766-049 การวิเคราะห์คุณภาพระบบไฟฟ้าขณะใช้งานเคร่ืองอัดประจุส าหรับรถไฟฟ้า สาคร วุฒิพัฒนพันธ์ุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-767-050 เคร่ืองให้อาหารปลาแบบพ่นกระจาย นิวัติ นวลกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-770-051 การเคลือบฉนวนในระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง ส าหรับการทดสอบ แรงดันสอง
ระดับ 600 kV ของการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า  

สวัสด์ิ ยุคะลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-824-052 เตาแก๊สแบบควมคุมอุณหภูมิ ทศพล สุริยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-829-053 ตู้ฟักไข่ต้นทุนต่ าส าหรับชุมชน  ยุธนา ศรีอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-843-054 การติดตามการเจริญเติบโตเช้ือราโดยใช้การประมวลผลภาพ ชญภพ บุญทาศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-845-055 ระบบควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรือนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชญภพ บุญทาศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 



การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติ (RMUTNC - Poster Presentations) 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 
ระหว่าง วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

27 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-850-056 ระบบควบคุมอควาโปนิกส์อัตโนมัติ ชุมพร  สุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-863-057 ระบบติดตามและป้องกันการโจรกรรมรถโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  รุ่งโรจน์ ขะมันจา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-894-058 การออกแบบเคร่ืองให้อาหารปลาอัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์ มติ นรารมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-909-059 เกษตรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการปลูกพืชไร้สารเคมี  รุ่งโรจน์ ขะมันจา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-948-060 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาน าไฟฟ้า AgMnO2/C ส าหรับเซลล์เช้ือเพลิงที่ใช้เอทานอล
โดยตรง 

จักรพงศ์ ไชยบุรี มหาวิทยาลัยทักษิณ 

PN1-961-061 การเปรียบผลกระทบของอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ที่ส่งผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ของระบบโซลาร์เซลล์ แบบติดต้ังบนหลังคาอาคาร 

รุ่งเพชร  ก่องนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-966-062 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานห้องสมุดโดยใช้แนวคิดการออกแบบ
บริการส าหรับสถาบันการศึกษาทางวิชาชีพ 

นพณัฐ วรรณภีร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 



การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติ (RMUTNC - Poster Presentations) 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 
ระหว่าง วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

28 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-994-063 การพัฒนาระบบมอบหมายและติดตามงาน  แทนไท ศรีภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-1002-064 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  อิสรา โอนสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

PN1-1005-65 
 

การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  จตุพล ไชยศักด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

PN1-1006-066 ระบบเลือกต้ังออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ชัชจริยา ปัดทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 
  



การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติ (RMUTNC - Poster Presentations) 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 
ระหว่าง วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

29 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. รอบ 1 
(Session 5 เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ) กลุ่ม 1 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 

PN1-99-001 ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการบริการรับซ่อมรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา ร้าน
อาทิตย์บริการงานช่าง 

ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-110-002 รูปแบบการเพ่ิมศักยภาพชุมชนด้วยการบริการวิชาการแบบชุมชนมีส่วนร่วม กนกวรรณ  เวชกามา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-123-003 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนเพ่ือหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของผู้เสียภาษี ใน
กรุงเทพมหานคร 

พรประภา แสงสินเจริญชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-214-004 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อแคบหมูของผู้บริโภค ในต าบลพิชัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

ญาดา ค าลือมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-261-005 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเคลื่อนที่ของผู้บริโภคในจังหวัดสุรินทร์ อารยา อึงไพบูลย์กิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-324-006 ศักยภาพการเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ประเภทสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มจังหวัดสกลนคร 

วรรณิดา สารีค า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-332-007 THE INFLUENCING OF ACCOUNTING DATABASE MANAGEMENT AND 
ACCOUNTANT ABILITY ON FIRM SURVIVAL OF FOOD AND BEVERAGE 

ญาณินท์ ต้ังภิญโญพุฒิคุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
INDUSTRIES IN THAILAND 

PN1-392-008 ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการระหว่างมินิบิ๊กซี เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส 
และเซเว่น อีเลฟเว่น ในบริเวณตลาดต้นยาง ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

กรณิศ เปี้ยอุดร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-447-009 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ของผู้ประกอบการ ในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก 

ณฐวัฒน์ พระงาม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

PN1-450-010 แนวทางการด าเนินธุรกิจในการตลาดยุค 4.0 ดวงฤทัย แก้วค า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-493-011 ความเข้าใจการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบ้านนาทุ่ม ต าบลด่านซ้าย 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 วิจิตรา คูณค า มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

PN1-696-012 ทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงานเทศบาลต าบลที่มีต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ส านักงานเทศบาลต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตา 

ปิยะพร เสมาทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-774-013 การส ารวจเจตคติของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจที่มีต่อการเรียนและการใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ในรายวิชากฎหมายธุรกิจ 

 ธันย์นรี พรไพรเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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31 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-835-014 แนวทางการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  โยธกา สีใสไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

PN1-836-015 Factors Affecting to Success of Clean Food Delivery Store in Bangkok ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-905-016 ทักษะแรงงานที่ต้องการในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
เชียงราย 

ณภัทร ทิพย์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-932-017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงสมุนไพร ของกลุ่มสมุนไพรบ้านน้ าแก่น ต.น้ าแก่น อ.ภู
เพียง จ.น่าน 

 อภิญญา กันธิยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-933-018 การพัฒนาตราสินค้าผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว ร้านไส้อั่วรุ่งทิพย์ จังหวัดน่าน  อภิญญา กันธิยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-953-019 แนวทางการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจรับจ้างผลิต: กรณีศึกษา
ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทอาหารเสริม 

นิธินพ ทองวาสนาส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

PN1-1024-020 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของการให้บริการ Mobile Banking ของธนาคารออมสิน 
(MyMo) ในอ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วัลย์ลดา ทองเย็นบุริศม์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
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32 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-1026-021 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ของเทศบาลต าบลใน

จังหวัดสุโขทัย 
วัลย์ลดา ทองเย็นบุริศม์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

PN1-1031-022 ความพึงพอใจในการบริหารจัดการสหกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายส านักงาน สหกรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์สู่ความเป็นเลิศ 

ก าพล ต้ังเอกชัย  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

PN1-1051-023 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือนของกลุ่มเกษตรกรในอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

ดารารัตน์ สุขแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. รอบ 1 
(Session 6 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) กลุ่ม 1 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 

PN1-78-001 การผลิตไบโอฟิล์มจากเปลือกกล้วยเพ่ือลดการดูดซับน้ ามัน ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

ขนิษฐา เจริญลาภ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

PN1-97-002 สารประกอบฟีนอลิกและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในข้าวไร่พ้ืนเมืองชนเผ่าม้ง เพ็ญพร วินัยเรืองฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-109-003 การประมาณค่าเชิงประจักษ์ของค่าสัมประสิทธ์ิการลดลงของรังสีแสงอาทิตย์ภายใต้
ท้องฟ้าท่ีไม่มีเมฆในบรรยากาศของประเทศไทย 

สายันต์ โพธ์ิเกตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-143-004 ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรียในนาข้าวพ้ืนที่อ าเภอบางแพ จ.ราชบุรี กาญจนา ชินส าราญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

PN1-153-005 ฐานข้อมูลหมอพ้ืนบ้านในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ศิริจันทร์  ตาใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

PN1-207-006 ผลของสารก าจัดแมลงชีวภาพจากพืชท้องถ่ินต่อระดับอะซิทิลโคลีน เอสเทอเรสและ
กิจกรรมไลโซไซม์ในสิ่งมีชีวิตในน้ า 

กอบกุล นงนุช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-224-007 การสังเคราะห์คาร์บอกซีลูโคมาลาไคธ์กรีนส าหรับสร้างอิมมูโนโครมาโตกราฟิก สตริป 
เทสเพ่ือตรวจวัดลูโคมาลาไคธ์กรีน 

 อุไรวรรณ วงษ์ทองดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-234-008 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เร่ือง ตู้ฟักไข่อัตโนมัติ เพ่ือ

ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดเชิงระบบ 
ศินุพล พิมพ์พก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-268-009 Cellulase Activity of Microbes from Digestive Tract of Termites from 
Nongrawiang Center in Nakhon Ratchasima Province 

กุณฑิกา เวชกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-270-010 ออกแบบและสร้างเคร่ืองเหว่ียงสลัดแยกน้ ามันจากกล้วยหอมกรอบ สมอ บุญพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-273-011 การออกแบบและสร้างเคร่ืองบรรจุก๊าซชีวภาพส าหรับเกษตรกร เพ่ือใช้ในการเป็น
พลังงานเช้ือเพลิงในการประกอบอาหาร 

วรกฤช ดอนค าเพ็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-321-012 การสร้างฟิล์มชีวภาพของแบคทีเรียสายพันธ์ุEscherichia coli ที่ปนเปื้อนในน้ านม ณัฐวุฒิ มีศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-343-013 การเปรียบเทียบผลการปรับสภาพจอกน้ าด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดซัลฟิวริกที่
ความเข้มข้นต่างกัน 

ปนัดดา เพชรล้วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-404-014 สารพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธ์ิยับย้ังแบคทีเรียของสารสกัดจากผลมะเปรียง นูรไอนีย์ ยะโกะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-405-015 ฤทธ์ิต้านแบคทีเรียและสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดด้วยน้ าของใบมะเปรียง ต่วนอัสนา ต่วนตีมุง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

PN1-406-016 กิจกรรมต้านแบคทีเรียของสารสกัดใบพิกุลในหลอดทดลอง ณัฏฐณิชา ขุนชนะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

PN1-435-017 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัด
สุพรรณบุรี 

เสริมศิริ ปราบเสร็จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

PN1-449-018 อิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อการข้ึนรูปฟิล์มด้วยเทคนิคการหมุนเคลือบ ดนุสรณ์ เส็งเส มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

PN1-464-019 ตัวแบบสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมไก่เน้ือในประเทศไทย  ธรรมรัตน์  กลีบเมฆ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-469-020 ความทนทานและการอยู่รอดของแบคทีเรียกรดแลคติคสายพันธ์ุStreptococcus 
thermophillus ที่ถูกตรึงเซลล์ในน้ าย่อยเทียมกระเพาะอาหาร 

กฤษณะพงษ์ กุลกานนท์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-519-021 ปัจจัยเสี่ยงต่ออาการปวดหลังส่วนล่างในกลุ่มทอผ้าย้อมคราม : กรณีศึกษาต าบลนาหัว
บ่อ อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 

 เบญญาภา ศรีปัญญา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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36 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-523-022 The Diversity of Avifauna in Nong Luang, Mai Ngam, Tak นฤมล กูลศิริศรีตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-526-023 The composites from plastic waste and eggshell นฤมล กูลศิริศรีตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-554-024 ผลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อถ่านกัมมันต์ส าหรับลดซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ตกค้างใน
ล าไย 

สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

PN1-558-025 การใช้กะทิธัญพืชทดแทนกะทิในขนมข้าวตูเสริมแกนสับปะรด สุธิดา กิจจาวรเสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN1-618-026 การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ โดยใช้เทคนิคการพิมพ์สกรีนส าหรับตรวจวัดไฮ
โปแซนทีน 

มณฑิตา มูลทองชุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

PN1-620-027 ผลของปริมาณเซลลูโลสต่อการสังเคราะห์และพฤติกรรมการบวมตัว ของไฮโดรเจลดูด
ซึมน้ าได้มาก 

พิมภนิจภา กันทาดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-650-028 การแพร่กระจายของหยีน้ าในพ้ืนที่ป่าชายหาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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37 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-679-029 การประเมินความเสี่ยงการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือในสถานประกอบการแห่ง

หน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ 
 วรรณลักษณ์ แสงโสดา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

PN1-688-030 การย้อมสีผ้าแพรฟูจีด้วยสีธรรมชาติจากน้ าหมาก ธัญวลัย รัศธนันกิจจ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN1-697-031 การสังเคระห์และการหาลักษณะเฉพาะแป้งมันส าปะหลังเทอร์มอพลาสติกดัดแปรทาง
เคมีกราฟท์ด้วยโซเดียม อะคริเลต โซเดียม-2-อะคริลามิโด 

รัตน์ฐาภัทร บุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-809-032 ฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซม์ฮิสโทนดีอะเซทิลเลสของสารกลุ่มฟีนิลโพรพานอยด์จากข่า ปกิต ก าบุญมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-870-033 การเตรียมCoAl-เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ที่ปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยโดเดกซิลซัลเฟต และ
การก าจัดสีย้อมอันตราย 

ศรชัย อินทะไชย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

PN1-915-034 Effect of Stearic Acid on Physical Properties of Sponge Rubber พนิตา สุมานะตระกูล มหาวิทยาลัยทักษิณ 

PN1-946-035 การสร้างแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์ปริมาณฝุ่นละออง PM10 บริเวณพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ 

จีรวรรณ แซ่เล้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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38 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN1-950-036 องค์ประกอบหลักของสารสกัดจากดอกพุดน้ าบุษย์ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน รัชณีภรณ์ อิ่นค า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN1-951-037 การศึกษาผลของการปรับสภาพฟางข้าวด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อคุณสมบัติทาง
โครงสร้างและการย่อยด้วยเอนไซม์ 

อภิชัย สาวิสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN1-963-038 เสถียรภาพแบบจ ากัดเวลาและการควบคุมแบบ H∞ ส าหรับระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงที่
ข้ึนกับเวลา 

 ชนิกานต์ เอมหฤทัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

PN1-974-039 การเตรียมฟิล์มผสมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่เสริมด้วยเส้นใยเซลลูโลสเปลือกข้าวโพด 
ส าหรับประยุกต์ใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

กัญญาวีร์ ยาวีระ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

PN1-983-040 เคร่ืองกลั่นด้วยไอน้ าแบบเอนกประสงค์  ชัยยุทธ นนทะโคตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ล าดับการน าเสนอภาคโปสเตอร ์
รอบ 2 

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.45 – 12.00 น. 
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วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.45 – 12.00 น. รอบ 2 
(Session 2 เกษตรศาสตร์) กลุ่ม 1 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 

PN2-25-001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาส้มด้วยการเติมเคร่ืองเทศ  นภาพร ดีสนาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-27-002 การพัฒนาสาหร่ายดองเค็มเพ่ือผลิตเคร่ืองด่ืมสาหร่ายพวงองุ่นพร้อมบริโภค 
Development of Salted Seaweed to Produce Ready-to-Drink Algae Grapes 
Beverages 

ชุตินุช สุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN2-74-003 ผลของความถ่ีในการใส่ปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตในผักกาดหอมเรดคอรัล  สุมิตรา สุปินราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-160-004 การศึกษากระบวนการผลิตข้าวเกรียบที่อบพองด้วยเตาไมโครเวฟ  อรทัย บุญทะวงศ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-165-005 ผลของสารจิบเบอเรลลินต่อคุณภาพดอกของว่านแสงอาทิตย์ที่ผ่านการฉายรังสีและไม่
ผ่านการฉายรังสี  

รุ่งนภา ช่างเจรจา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-166-006 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อคุณภาพดอกและปริมาณธาตุอาหารของว่าน
แสงอาทิตย์  

รุ่งนภา ช่างเจรจา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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41 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN2-180-007 การใช้ประโยชน์ของสับปะรดผงในผลิตภัณฑ์มาการอง  วัชรี เทพโยธิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-206-008 ผลของการใช้ข้าวกลุ่มสีเหลืองและสีม่วง ต่อการเจริญเติบโตของไก่เน้ือ  มลิวัลย์ ก้านค้างพลู  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN2-210-009 ประสิทธิภาพการใช้ข้าว 3 ชนิด ต่อคุณภาพซากของไก่เน้ือ  โสภา คงศิลา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN2-212-010 คุกกี้เนยสดเสริมเปลือกส้มโอขาว  เชาวลิต อุปฐาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN2-223-011 การคัดเลือกเช้ือราก่อโรคในแมลงที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก 
(Spodptera litura Fabricius)  

เดือนเพ็ญ วงค์สอน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN2-228-012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดฟูกุสอดไส้สับปะรดกวน จากแป้งข้าวก่ าและแป้งมันเทศสีม่วง  อุบลรัตน์ พรหมฟัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-239-013 ผลของพันธ์ุมันส าปะหลังที่มีปริมาณไซยาไนด์แตกต่างกันต่อปริมาณการกินการอยู่รอด 
และเปอร์เซ็นเปลือกรังของไหมอีร่ี (Samia ricini Boisduval)  

อาริษา เช้ือโคกกรวด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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42 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN2-240-014 การคัดเลือกเช้ือราก่อโรคในแมลงที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แมลงวันบ้าน 

(Musca domestica L.)  
ศุภปริญญา รสกรโทก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN2-245-015 ผลของแมลงกินได้ต่อการเกิดดอกของถ่ังเช่าหิมะ (Isaria tenuipes)  ณัฐวุฒิ พันธ์สวัสด์ิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN2-246-016 ผลของพืชอาหารที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตรังไหมอีร่ี (Samia ricini 
Boisduval)  

จุฬารัตน์ ปิ่นวิเศษ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN2-265-017 การส ารวจพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านที่ส าคัญในพ้ืนที่ป่าชุมชน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  บรรจง อูปแก้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-266-018 ปุ๋ยท่ีเหมาะสมในการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงที่ปลูกในดินชุดแม่ริม  ปราโมทย์ ทิมข า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-280-019 การใช้ข้าวไรซ์เบอร่ีปั่นทดแทนกะทิในซาลาเปาไส้สังขยา   ศิริวัลย์ พฤฒิวิลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN2-298-020 ประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการประมงต่อการ
เจริญเติบโตของผักบุ้งจีน  

เตือนใจ ปิยัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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43 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN2-300-021 กาวยึดเกาะจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความช้ืน และการประยุกต์ใช้กับ

บรรจุภัณฑ์อาหารเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
สุภาวดี แช่ม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-325-022 ผลของรูปแบบการปลูกในระบบถังควบคุมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลหนาม
แดง  

สันติ ช่างเจรจา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-328-023 
 

ผลของน้ าหมักชีวภาพต่อการผลิตข้าวพันธ์ุ กข.61  สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-364-024 เคร่ืองผลิตแป้งสาคู(Machine for Sago Starch Production)  พนม อินทฤทธ์ิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN2-382-025 เส้นลอดช่องสิงคโปร์เสริมข้าวหอมมะลิแดง  เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN2-407-026 ผลของการเสริมเอนไซม์ไซแลนเนสและเซลลูเลสในกระถินหมักต่อปริมาณการกินได้
อย่างอิสระของแพะเน้ือ  

ศิรพงษ์ สุวรรณโสภา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN2-408-027 ผลของระดับหัวมันสดหมักร่วมกับใบมันส าปะหลังต่ออาหารข้นต่อการย่อยได้และ
ผลผลิตแก๊สในหลอดทดลอง  

ณัฐนันท์ อวิคุณประเสริฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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44 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN2-426-028 ฟิล์มแป้งมันส าปะหลังต้านออกซิเดชันจากสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์ในการเก็บรักษา

น้ ามันปาล์มบริสุทธ์ิ  
สุภาษิต ชูกลิ่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN2-483-029 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการเจริญของเส้นใยเห็ดขอนขาวบนอาหารวุ้น
สปาย 

ทิพย์วรินทร์  ริมล าดวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN2-487-030 เคร่ืองต้นแบบปลูกผักอัตโนมัติ สุวิพล  มหศักดิสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN2-533-031 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตใบย่านางเสริมน้ าผลไม้ นิสา  ร่มส้มซ่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN2-534-032 การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์ขนมสาลีกรอบ อภิญญา มานะโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN2-551-033 ผลของออกซินต่อการเกิดรากในสภาพเพาะเลี้ยงและชนิดของวัสดุเพาะต่อการเจริญ
ของหนามแดง (Carissa carandas Linn) 

พงศ์ยุทธ  นวลบุญเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-569-034 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถใช้น้ ามันปาล์มโอลีอินผลิต พอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอท 
(พีเอชเอ) 

นันทพร  พ่ึงสังวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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45 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.45 – 12.00 น.  รอบ 2 
(Session 2 เกษตรศาสตร์) กลุ่ม 2 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 

PN2-593-035 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดเสริมใบชะครามรสหมูแดง ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

PN2-596-036 ฤทธ์ิต้านเบาหวานและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิระของสารสกัดบัวผัน กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

PN2-598-037 ฤทธ์ิต้านไทโรซิเนสและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดว่านร่อนทอง กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

PN2-599-038 ฤทธ์ิต้านแบคทีเรียและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดถ่ัวหร่ัง  รัตติกาล รักแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

PN2-602-039 ฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ไฮยาลูนิเดสและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากต ารับสมุนไพร รัตติกาล รักแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

PN2-604-040 การศึกษาปริมาณมะตูมเช่ือมทดแทนนมข้นหวานในผลิตภัณฑ์ขนมปุยฝ้าย ศศิอาภา บุญคง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

PN2-609-041 การศึกษาปริมาณถ่ัวขาวทดแทนถ่ัวทองในผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถ่ัว บุษกร สุทธิประภา   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN2-628-042 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากข้าวหักและส่วนเหลือทิ้งจากข้าวส าหรับผู้บริโภคกลุ่ม

วัยรุ่น 
ดวงกมล ต้ังสถิตพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN2-682-043 ผลของกระบวนการใช้ความร้อนและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณสมบัติทางเคมีของ
น้ าสกัดจากข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง 

กมลวรรณ มโนวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-694-044 การพัฒนาเคร่ืองด่ืมน้ าหม่อนผสมดอกชมจันทร์ กมลวรรณ มโนวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-755-045 ผลของสาร BA และ NAA ในการชักน าต้นและแคลลัสของหยาดน้ าค้าง ปิยะวดี เจริญวัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

PN2-763-046 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บะหมี่ปูและคุณภาพการเก็บรักษา สายใจ จริยาเอกภาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

PN2-775-047 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กสอดไส้ครีมคัสตาร์ดจากเน้ือตาลสุก จินตนา เจริญเนตรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN2-794-048 ผลของการใช้ใบกระถินในอาหารผสมครบส่วน ต่อการกินได้ การเจริญเติบโต และการ
สังเคราะห์กรดไขมันระเหยได้ในกระเพาะหมักของแพะระยะเจริญเติบโต 

 วิไลพร จันทร์ไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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47 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN2-810-049 การใช้เปลือกแตงโมแช่อิ่มทดแทนมะพร้าวอ่อนในขนมสาลี่ทิพย์ เลิศศิริ เตโชอภิวัฒนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN2-818-050 พัฒนาการของคัพภะ และการอนุบาลปลากระมัง  จุลทรรศน์ คีรีแลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-860-051 การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและใบเตยป่นในอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย ณิฐิมา เฉลิมแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-867-052 ฤทธ์ิต้านแบคทีเรียSalmonella typhimurium ของสารสกัดดาหลา สายใจ แก้วอ่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN2-908-053 การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ลูกอมเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอ  กิติยา สุเหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

PN2-917-054 การศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกเงาะ 3 สายพันธ์ุในจังหวัดจันทบุรี สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

PN2-922-055 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตของไก่พ่อแม่พันธ์ุประดู่หางด าเมื่อใช้วัตถุดิบที่มีใน
ท้องถ่ินเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติก 

สุธาทิพย์ ไชยวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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48 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN2-924-056 ศึกษากระบวนการผลิตก๋วยเต๋ียวเส้นจันท์ผัดปูพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว

(retort pouch) 
นิภาพร  คังคะวิสุทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

PN2-925-057 ผลของปริมาณน้ าตาล กรดซิตริก และเพคติน ท่ีมีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์มัลเบอร่ีแผ่น ปิยะนุช รสเครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-926-058 การศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกเงาะ3 สายพันธ์ุในจังหวัดจันทบุรี สรัลรัตน์  พ่วงบริสุทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

PN2-960-059 การพัฒนาข้าวเกรียบมังสวิรัติจากปลายข้าวสังข์หยด วิจิตรา ปล้องบรรจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

PN2-976-060 การส ารวจผักเชียงดาในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พิทักษ์ พุทธวรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-990-061 ผลของน้ านาโนบับเบิลและน้ าเกลือเย็นต่อคุณภาพเน้ือปลานิลสด  นพรัตน์   จันทร์ไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-1000-062 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสวนยางพารา ต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 จารีพร เพชรชิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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49 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN2-1012-063 การศึกษาการใช้แป้งข้าวกล้องเขียวน้ านมทดแทนแป้งสาลีในขนมตูเลย์ เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN2-1021-064 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ปริมาณฟีนอลิกรวมและคุณสมบัติการต้าน อนุมูลอิสระ
ของไข่น้ าจากแหล่งน้ า ในอ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

ธิดารัตน์ บ ารุงภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN2-1036-065 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของสมาชิกชุมชนบ้านวังไทร ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สาธิต  บัวขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN2-1047-066 การศึกษาการผลิตแหนมเห็ดนางฟ้าและคุณประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากแหนมเห็ด  ธณิกานต์ ธรสินธ์ุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN2-1057-067 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตมะม่วงโชคอนันต์ผงด้วยการท าแห้งแบบโฟม-แมท พยุงศักด์ิ มะโนชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-1058-068 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตลูกหนามแดงชนิดคงตัวแบบซันเดย์ น้อมจิตต์ สุธีบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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50 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.45 – 12.00 น. รอบ 2 
(Session 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมและงานสร้างสรรค์) กลุ่ม 1 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 

PN2-264-001 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ส านัก
ทางหลวงที่3 (สกลนคร) 

จันทิมา มณีโชติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN2-277-002 การออกแบบลวดลายผ้าจกไทยวนเพ่ืองานแฟช่ัน จรัสพิมพ์ วังเย็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN2-323-003 โครงการศึกษาและพัฒนาเรขศิลป์ส าเร็จรูป เพ่ืองานบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP แบบ
ย่ังยืน ท่ีแสดงอัตลักษณ์จังหวัดหนองคาย 

คณิต อยู่สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN2-417-004 แนวทางการพัฒนาแป้งดินผสมข้ีเลื่อยส าหรับใช้ในงานประดิษฐ์ นันทิพย์ หาสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN2-424-005 การศึกษาและออกแบบเก้าอี้ตกปลาอเนกประสงค์ ปกรณ์ ลวกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-482-006 การสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกายนวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวสู่ประชาคมอาเซียน นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN2-486-007 การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ์ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน(เศรษฐกิจพอเพียง)บ้านคลองหัวช้าง อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี 

มัทธนี  ปราโมทย์เมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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51 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN2-571-008 การพัฒนาลวดลายผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคการทอแบบมัดหมี่ เกชา ลาวงษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN2-684-009 การออกแบบเคร่ืองทอผ้า 2 ตะกอ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ สุดากาญจน์ แยบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN2-698-010 การออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์ลาย จากแนวคิดความเป็นธรรมชาติ : กรณีศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพของเถาวัลย์เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบเสื้อผ้าสตรีส าเร็จรูป 

  ติณณา อุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN2-807-011 การออกแบบเคร่ืองทอผ้าแบบ 2 กระสวยด้วยเคร่ืองแจ็คการ์ด (JACQUARD) เพ่ือ
พัฒนาผ้ายกดอกเมืองนครตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กิตติศักด์ิ อริยะเครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN2-808-012 การออกแบบเคร่ืองทอผ้าไหมแพรวาแบบประยุกต์ด้วยเคร่ืองแจ็คการ์ด (JACQUARD) 
เพ่ือพัฒนาผ้าแพรวากาฬสินธ์ุ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ  

กิตติศักด์ิ อริยะเครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN2-910-013 การยกระดับผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายเพ่ือพัฒนาสู่สินค้า OTOP ชุมชนบ้านหลวง ต.คร่ึง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

สุวรรณี ปัญยศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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52 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้น าเสนอและก าหนดการทุกกรณี 

วันท่ี วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.45 – 12.00 น. รอบ 2 
(Session 7 งานประจ าสู่งานวิจัย / R2R) กลุ่ม 1 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 

PN2-547-001 การประเมินผลโครงการสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี 

กนกวรรณ เอื้อเจริญ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

PN2-777-002 ระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนประวัติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ศรัญญา อินทร์ค าเช้ือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-832-003 คู่มือการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

พัชรี สุขสมัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

PN2-868-004 ผลของสารตกค้างจากน้ ายาท าความสะอาดที่มีผลต่อ Staphylococcus aureus นันทวรรณ จินากุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.45 – 12.00 น. รอบ 2 
(Session 8 งานวิชาการรับใช้สังคม / SE) กลุ่ม 1 

รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 

PN2-220-001 ออกแบบและสร้างเคร่ืองสกัดน้ ามันหอมระเหยด้วยไอน้ าใช้งานง่าย ราคาถูก เหมาะ
ส าหรับชุมชน 

สุบิน ใจทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-560-002 การพัฒนาทักษะการวิจัยให้ชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม  อรอุมา ซองรัมย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

PN2-575-003 กลยุทธ์การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน  สุพัตรา ค าแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

PN2-739-004 ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรคุณภาพตามระบบ GAP ไกรศรี ศรีทัพไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

PN2-823-005 การบริหารจัดการโครงการเพ่ิมมูลค่าผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ชนิดา ประจักษ์จิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

PN2-857-006 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ประเภทเคร่ืองส าอางและสปา 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน Aloe vera ไร่แม่มะลิกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สุเทพ จ้อยศรีเกตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

PN2-858-0007 การพัฒนาการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางและสปาจากว่าน
หางจระเข้ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน Aloe vera ไร่แม่มะลิ กุยบุรี 

ญาฎา  ศรีวิฑูรย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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รหัส บทความ ชื่อผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
PN2-901-008 การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระเป๋าตะกร้าเชือกโพลี โดยตะกร้าสุชาฎา เพ่ือ

ยกระดับสู่สินค้า OTOP 
พิเชษฐ กันทะวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

PN2-902-009 การส่งเสริมกิจการธนาคารเมล็ดพันธ์ุกระเจี๊ยบเขียว พิเชษฐ กันทะวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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แผนผัง โซนน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 
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ผลงานวิจัย 
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